Taller gastro-cultural

L’art de la cuina segons Toulouse-Lautrec
Amb sortida de cap de setmana associada
Presentació
Toulouse-Lautrec és conegut principalment com a pintor
impressionista, però la seva vida bohèmia el va convertir en una
persona amant de la bona cuina i un amfitrió generós. Les seves
habilitats culinàries –i la seva capacitat per menjar i beure – van
ser admirades per tots. Després de la seva mort el 1901, el seu
amic i comerciant d'art, Maurice Joyant, va reunir els menús i les
receptes de l'artista, així com, les il·lustracions i esbossos que
acompanyaven als menús. En aquest taller gastro-cultural en
farem un petit tast i reviurem aquests moments i aquestes
experiències.

Informació pràctica
Lloc
Barcelona Cuina Natural
Carrer del Berlinès, 3
08006 Barcelona

Professors
Joaquim Graupera, Dr. en Història de l’Art (UB) on ha impartit
classes durant diversos cursos com també a la Universitat d'Estiu
de la UdL. Actualment forma part de la junta del d’ Amics de l’Art
Romànic filial de l’IEC. Ha publicat diversos llibres, articles i
comunicacions sobre l'art i el patrimoni medieval català i del
Maresme.

Data i hora
Divendres 27 de gener de 2023
De 18:30 a 22:00.

Jaume Aubanell, Escriptor i gastrònom. Responsable dels
cursos “Cuinem [i mengem] la historia” d’Arqueonet. Llicenciat en
Ciències Econòmiques (UB) i en Humanitats (UOC). Ha publicació
ficció sempre relacionada amb el fet gastronòmic. S’ha format
com a cuiner a l’Escola d’Hostaleria Hofmann de Barcelona

Preu
85 €

Accessibilitat

• Per la web: accedint a l’ enllaç:
https://www.arqueonet.net/CContacte

Aquesta activitat està oberta a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica i participar en el taller. No són necessaris
coneixements previs.
Cal inscripció prèvia.

Serveis inclosos
Explicacions dels professors i xefs, participació en la elaboració
de les receptes, sopar.

Sortida de cap de setmana

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

• Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
• Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352

• Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

Si voleu seguir aprofundint en la figura i l’art de Henri de
Toulouse-Lautrec, el cap de setmana de 4 i 5 de febrer de 2023
farem una sortida a Albi, ciutat natal de l’artista. Consulteu el
programa al web, a l’apartat ‘Agenda-Viatges i sortides’.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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